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ROZDZIAŁ 1 

JAK ZACZĄĆ? 

 

Jeśli profesjonalnie przygotujesz się do budowania biznesu 

sieciowego, to poczujesz się bezpiecznie, spokojnie i pewny siebie w 

działaniu. Będziesz wykonywał codzienne czynności z ogromną radością 

i uśmiechem na twarzy, a Twoje rezultaty będą z dnia na dzień coraz 

bardziej widoczne. 

 

Czy wiesz w jaki sposób zbudować dom? 

 

W pierwszej kolejności musisz posiadać lub kupić działkę, aby mieć 

miejsce do rozpoczęcia budowy. Następnie wylewa się fundamenty, a 

dopiero w ostatnim kroku rozpoczynamy sam proces budowy.  

 

Zapewne myślisz teraz “po co on mi o tym mówi?” - bo dokładnie 

tak samo jest w marketingu sieciowym.  

 

W pierwszym kroku dołączasz do firmy MLM, czyli podejmujesz 

decyzję o dołączeniu do firmy z którą chcesz współpracować, a jeśli 

jeszcze szukasz odpowiedniej firmy biznesu sieciowego, to kliknij w link i 

sprawdź na co zwrócić uwagę przy wyborze: 

https://youtu.be/AUvIeC_SPDU 

 

 

  

https://youtu.be/AUvIeC_SPDU
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Następnie potrzebujesz informacji jak to robić, czyli uczysz się 

podstawowych umiejętności, takich jak: budowanie bazy kontaktów, 

skuteczne zapraszanie, rekrutacja, finalizacja spotkań czy budowanie 

zespołu.  

 

Dopiero w trzecim kroku pojawia się działanie, czyli wykonywanie 

konkretnych czynności każdego dnia, które pozwolą Ci osiągnąć 

wymarzony rezultat i założony cel.  

 

Amator czy skuteczny profesjonalista?   

 

Natomiast jeśli nie przygotujesz się do budowania swojego biznesu 

odpowiednio to będziesz to robić amatorsko, a ludzie będą to zauważać.  

 

Pytanie czy chcesz być amatorem, czy skutecznym profesjonalistą?  

 

Amator nie ma rezultatów, bo nie bierze odpowiedzialności za swój 

biznes, myśli że wszystko samo się zrobi za niego, wymaga od innych 

jednocześnie nic nie dając od siebie, narzeka, skupia się na problemach, 

nie chce mu się uczyć i prędzej czy później rezygnuje z tego biznesu.  
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Profesjonalista przede wszystkim bierze odpowiedzialność za 

siebie, za swój zespół i za swój biznes. Ma w sobie pokorę by uczyć się 

nowych umiejętności i działa mimo strachu, zarabia dobre pieniądze w 

tym biznesie, jeździ luksusowym samochodem opłacanym przez firmę 

biznesu sieciowego, jeździ na wakacje sponsorowane przez firmę razem 

z osobą towarzyszącą, buduje zwycięskie zespoły, staje się uznanym 

liderem, który przyciąga ludzi i może cieszyć się lepszym stylem życia, o 

którym inni tylko marzą.  

 

Jeśli chcesz stać się skutecznym profesjonalistą to przeczytaj ten 

ebook do samego końca i wdróż tę wartościową wiedzę, która pozwoliła 

mi w 5 lat zbudować zespół 5000 partnerów biznesowych i klientów.  
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ROZDZIAŁ 2 

JAKIE 5-KROKÓW WYKONUJE W 

TYM BIZNESIE KAŻDEGO DNIA? 

 

Uważam, że jednym z najczęstszych problemów w tym biznesie jest 

to, że osoba która chce działać nie ma konkretnego planu działania, tzn. 

wstaje rano, umyje zęby, zje śniadanie i myśli, co mam dalej robić żeby 

zacząć budować mój biznes, jakie czynności powinienem dzisiaj 

wykonać?  

 

Poznaj 5 działań, które ja wykonuję. 

 

1. Dodaj post na Facebooka/Instagram 

 

Przechodząc do konkretów, pierwszą rzeczą, którą ja wykonuję 

każdego dnia i którą chcę Ci pokazać, jest dodanie postu na Facebooku. 

Zapytasz, po co dodawać codziennie post na twoją tablicę, już wyjaśniam. 

Nie chodzi o zbieranie lajków, tylko o generowanie nowych kontaktów do 

Twojego biznesu. 

 

Często słyszę od nowych osób w tym biznesie hasło “Konrad, ale ja 

nie mam kontaktów”, powiem jedno, guzik prawda. Sprawdź to, dodaj post 

na Facebooka z Twoim selfie następnie zobaczysz ile otrzymasz reakcji, 

lajków. Moze ich byc 20, 50, 100 lub więcej. To jest twoja pierwsza “ciepła 

lista kontaktów”, są to ludzie z którymi tu i teraz powinieneś pracować. 
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Budowanie autorytetu  

 

Jeżeli dodajesz wartościowe posty i edukujesz swoją społeczność, 

to w ten sposób budujesz swój autorytet. Stajesz się ekspertem, 

specjalistą w danej dziedzinie dla tych osób. Jeżeli będą poszukiwać 

informacji w obszarze, w którym Ty edukujesz i będą Cię postrzegać jako 

autorytet, na pewno będą szukać wiedzy u Ciebie, na Twoich kanałach 

Social Media.  

 

Jednak trzeba zwrócić uwagę na pewien wyjątek, w momencie 

kiedy jeszcze nie “przerobisz” kontaktów spod ostatniego postu, nie 

dodawaj nowego na swoją tablicę.  

Po prostu nie zabieraj się za kolejny.  

 

Należy dokładnie przeanalizować wszystkie osoby, które dodały 

reakcję pod ostatnim postem, skontaktować się z nimi, nawiązać relację, 

porozmawiać a dopiero potem zabrać się za kolejny post. W przeciwnym 

razie będziesz tylko gromadził listę kontaktów, ale będzie ona martwa, 

ponieważ nikt za Ciebie nie nawiąże relacji, nie napisze wiadomości, czy 

nie zadzwoni do tych osób, czyli nie sfinalizuje kontaktu. 

 

2. Buduj listę kontaktów  

 

Uwaga, nie chodzi o to, aby utworzyć listę 1000 kontaktów, ponieważ 

inaczej nie będziesz mógł wystartować w biznesie sieciowym. Wręcz 

przeciwnie, stwórz listę 20 osób (20 osób, które Ci dała LAJKA pod twoim 

ostatnim postem w Social Media) i zacznij z nimi budować relację.  
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Jednak mam taką zasadę, że dopisuję do swojej listy kontaktów 

minimum 2 osoby dziennie (od poniedziałku do piątku). 

 

Wszystkie kontakty, które dodaję do swojej listy pochodzą z wcześniej 

wspomnianych postów na Facebooku, np. pod poprzednim postem 

miałem 80 lajków, 34 były od osób, które nie używają produktów firmy z 

którą współpracuję, więc te 34 osoby dopisuję do listy, a następnie 

kontaktuję się z nimi. 

 

3. Buduj relacje 

 

Kolejnym krokiem jest zbudowanie relacji z osobami, które wpisałem 

na listę kontaktów. Po pierwsze moim zadaniem jest pozwolić wygadać 

się tym osobom, żeby mi zaufały, a po drugie znaleźć ich ból, tzn. żeby ta 

osoba powiedziała mi jaki ma problem w życiu, z czym obecnie musi się 

zmierzyć.  

 

W czasie budowania relacji i rozmowy, bardzo ważne jest, aby 

otrzymać numer telefonu tej osoby. Jeśli jednak ktoś nie chce rozmawiać 

przez telefon, zawsze można wykorzystać opcję rozmowy przez 

messenger. 

 

W dzisiejszych czasach mało kto słucha drugiego człowieka i daje mu 

się wygadać, z reguły wszyscy mówią, ale nikt nie słucha. Dlatego skoro 

masz dwoje uszu i jedne usta to wysłuchaj drugą osobę i daj jej 

odpowiednie rozwiązanie. 
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4. Pokaż Szansę Biznesu Sieciowego 

 

Standardowe zapraszanie w tej branży, które wykonujemy przy użyciu 

telefonu czy na messengerze to, umówienie się np. na obejrzenie 

prezentacji na YouTube, na spotkanie zoom, lub spotkanie 1 na 1 w 

ulubionej kawiarni.  

 

To wszystko jest zależne od tego, jaki ta osoba ma problem do 

rozwiązania, czego ona w tym momencie potrzebuje. 

 

5. Follow Up i Finalizacja 

 

Follow up, czyli ponowne odezwanie się do osób z listy kontaktów. 

Zapewne jesteś na różnych etapach kontaktu z tymi osobami, dlatego 

należy codziennie zaglądać do swojej listy, aby sprawdzić co należy 

wykonać dalej.  

 

Budowanie dalszej relacji z osobami, z którymi już rozmawiałeś, które 

obejrzały prezentację lub były na zoomie. To wszystko jest follow up, który 

jest bardzo ważny ponieważ ponad 90% osób w tej branży nie wykonuje 

tego kroku. 

 

To są właśnie te kroki, które ja wykonuję każdego dnia. To one 

pozwalają mi usystematyzować moją pracę i nie zastanawiać się co dalej 

powinienem zrobić.  
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ROZDZIAŁ 3 

TYLKO I AŻ 2 OSOBY 

KAŻDEGO DNIA 

 

Pokazuj swój biznes codziennie 2 nowym osobom – top liderzy 

branży MLM z całego świata powtarzają tę zasadę. Chodzi o to, aby nie 

próbować po raz setny pokazać tego biznesu tej samej osobie, która jest 

już znudzona i nawet nie chce nas słuchać. Im więcej nowych osób 

zobaczy Twój biznes, tym większa szansa, że zdobędziesz nowego 

klienta lub partnera biznesowego. 

 

Tę zasadę zawsze podkreśla Bill Brit, który zbudował organizację 

kilkuset tysięcy osób i bez wątpienia jest człowiekiem sukcesu branży 

MLM. Mówi on o tym, że pokazał ten biznes 1300 osobom, 900 z nich 

powiedziało “nie”, ale 300 z nich powiedziało “tak”.  Z tych 300 osób, 85 

zrobiło cokolwiek a 35 osób zaangażowało się wraz z nim na poważnie w 

ten biznes. Z kolei 11 z tych osób pomogło mu stać się milionerem w 

branży MLM.  

 

Pamiętaj, że to strach powstrzymuje Cię od działania. Działanie 

powstrzymuje Cię od strachu, dlatego działaj bo kiedy jesteś w procesie 

nie myślisz o tym, że się boisz tylko po prostu to robisz!  
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